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CAPÍTULO 3 – Encontro na Cafeteria 

 

 A transmissão ao vivo da KMC Mídia sobre a missão de Weed alcançou a maior audiência 

já registrada na nação. Já que a transmissão foi tão popular, eles estavam rapidamente preparando 

um programa para dar seguimento. 

 “As aventuras de Weed não foram concluídas, visto que a transmissão tinha que ser 

mostrada como uma missão em tempo real. Vamos colocar tempo e mão-de-obra suficientes para 

transmitir adequadamente toda a missão em cadeia”. 

 Eles celebraram com um jantar de empresa aquela noite, mas tinham que voltar 

devotadamente para o trabalho no dia seguinte, que era um sábado. Assim, a versão completa da 

missão em cadeia de Weed foi programada para ser publicada em três partes. 

 

Parte Um: O Rio das Lamentações. 

Weed limpa um rio de almas e cria uma aliança de tribos e monstros para lutar uma 

batalha épica contra a Igreja de Embinyu. 

 

Parte Dois: As Terras Proibidas de Las Phalanx. 

A longa viagem de Weed através de um mar misterioso e as suas grandes explorações 

na zona proibida de Las Phalanx. 

 

Parte Três: O Mago Sombrio. 

Weed lidera os exércitos dos mortos-vivos na batalha contra os Chaos Warriors (NT = 

Nota Antonio: Guerreiros do Caos), Guildas e Piratas. A luta final de Weed, um Dragão 

contra o Warlord (NT = Nota barafael: Senhor da Guerra) Tribal que decidiu o destino de 

Las Phalanx. 

 

 O conteúdo principal da missão já havia sido transmitido como um programa ao vivo e em 

tempo real. A produção completa preencheria todos os detalhes perdidos na missão em cadeia, 

começando com a missão Rio das Lamentações. 

 Os quadros de avisos foram completamente inundados com pedidos tanto para a produção 

completa quanto para a retransmissão da missão original. 

 “Quando a missão em cadeia será mostrada inteira?” 

 “Domingo à tarde”. 

 Esta decisão foi determinada como o melhor horário para garantir as maiores classificações. 

 A KMC Mídia decidiu transmitir a versão completa da missão em cadeia da aventura de 

Weed no domingo à tarde. Antes disso eles precisavam se apressar e vender os espaços de 30 

segundos de publicidade. 

 O diretor Kang era muito hábil em produzir rendimentos a partir da publicidade. 

 “A ‘Parte Um’ consiste na alteração do conjunto de esculturas e algumas pequenas cenas 

da luta entre o Rei Hydra, o Lich Balkan Demoph e o Imoogi. A ‘Parte Dois’ são as erupções 



vulcânicas, bem como a chegada da 2ª Frota do Reino de Haven e dos piratas, bem como a cena 

da luta. E a ‘Parte Três’…” 

 ...O diretor alegou: 

 “Para a ‘Parte Três’… o tempo permitido para a propaganda é muito curto”. 

 “A terceira parte mostrará brevemente a cabeça de um dragão, de modo que o rugido do 

dragão possa ser usado para entrar no tempo da propaganda”. 

 O vídeo promocional era o trabalho do departamento de mídia da KMC e ele ficou muito bom 

considerando o curto período de tempo que eles tinham que fazê-lo.  

 

O nevoeiro da guerra flui lentamente sobre o Rio das Lamentações... 

Um exército se reúne para o combate com as fracas distorções da música majestosa. 

Os Fire Giants (NT = Nota Antonio: Gigantes de Fogo) se movem através da lava 

atacando aventureiros humanos. 

Um Lorde dos mortos-vivos, o Lich, e um Dragão! 

 

 Os espectadores assistindo ao trailer aguardavam ansiosamente a transmissão da missão 

em cadeia. 

 Quando eles começaram a transmissão, eles alcançaram um total de 63.9% da audiência. 

Não havia momento melhor que esse, visto que essa foi a maior audiência já registrada. Por 

enquanto não havia ninguém que não conhecesse o nome ‘Weed’ de Royal Road. 

 As histórias das aventuras de Weed em Royal Road eram associadas com cada tópico dia 

após dia nos fóruns de mensagens da internet. 

 

“Eu estou curioso sobre aquela viagem marítima. Quanto tempo levaria até que você 

tivesse habilidade suficiente para velejar em um navio com mastro de elevada estatura? 

Remar aqueles galés (NT = Nota barafael: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9 – 

embarcações movidas a remo) parece que seria um trabalho muito duro”. 

 

“Você pode criar peixes. Há um monte de ovos desconhecidos. Golfinhos que nasceram 4 

meses atrás, se você os alimentar bem, eles também podem aumentar a velocidade de 

domínio da habilidade de navegação. Você pode cuidar de pássaros para ajudar 

também. Você não está sozinho no mar aberto. À medida que você navega, a natureza o 

seguirá”. 

 

“É possível encontrar aventura no mar? Weed descobriu uma ilha, nós também podemos 

ir e explorar um novo continente?” 

 

 “Você pode. Assumindo que há muitas terras desconhecidas no mar. Esse é o sonho de 

todos os marinheiros, o de achar a lendária Ilha do Tesouro”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9


 

 Depois da transmissão da missão em cadeia de Weed, o interesse pelo mar foi acionado. 

Navegar para as vastas águas do oceano inexplorado e avançar através de suas ondas aquecidas 

era considerado romântico. 

 O desejo de ser um Necromante também se espalhou como um fogo incontrolável.  

 

“Eu estou lhe perguntando porque você é um necromante antigo. Depois de ter passado 

por sua 2ª mudança de classe como um mago, houve quaisquer diferenças principais?” 

 

“Um Lich! Ela é totalmente a minha classe dos sonhos. Magia negra e quer dizer… as 

pessoas sob o seu comando!” 

 

“Construir intimidade com os outros é difícil como um Necromante. Se você matar 

alguém, a notoriedade acumulará rapidamente, essa é a história, obrigado. 

Originalmente, eu não tinha quaisquer amigos”. (NT = Nota barafael: kkkkk, 

Necromante será a classe dos forever alone kkkk) 

 

“Por que não criar um grupo de Necromantes para uma aventura? Criar algo como 

5.000 esqueletos e matar todos os monstros enquanto estiver explorando uma 

masmorra”. 

 

 Um exército de mortos-vivos é forte, especialmente quando você considera como eles 

podem usar apenas o medo que causam para caçar com mais eficiência. É claro que esse estilo de 

caça é usado principalmente à noite e, na maioria das vezes, sozinho. Um pouco da solidão pode 

ser devido ao mau cheiro e em razão das moscas que acompanham a ressurreição dos mortos. 

 Mesmo assim, um jogador solo que possa se gabar de ter o poder mais forte como um 

Necromante estava se tornando uma ideia popular novamente. 

 A fim de se tornar um Lich, os Necromantes existentes estavam ansiosamente explorando 

e aumentando seus níveis. 

 

*** 

 

Um aventureiro que faz o impossível ser possível. 

 

Criando o seu próprio caminho passo a passo. 

 

O Deus da Guerra, um herói que não desiste. 



 

 Weed estava sendo elogiado em muitos títulos grandiosos. 

 Dentro do Continente de Versalhes, os heróis são produzidos rapidamente. Os Bardos e 

Dançarinas do continente espalham a palavra fazendo performances sobre eles. Eles se vestiriam 

como Weed e como os monstros e realizariam performances para entreter as pessoas nas ruas. 

 No Reino de Rosenheim, os sentimentos e, portanto, o valor sobre as esculturas que Weed 

criou haviam mudado. 

 Antes da mudança: 

 

Escultura de uma Raposa: 

Uma escultura delicadamente esculpida de uma raposa. 

O alvo esculpido é uma raposa que pode frequentemente ser vista fora da Cidadela de Serabourg. 

Feita em grandes quantidades e em pouco tempo, a peça é uma de muitas. Ela é feita de madeira 
que pode ser encontrada facilmente em uma floresta. 

Apesar da idade do trabalho, ela manteve uma aparência vívida já que foi bem cuidada. 

Durabilidade: 9/10 

Valor Artístico: Insignificante. 

Opção 
Você pode usá-la como um presente para aumentar a 

intimidade. 

 

 Vendida barato por apenas algumas moedas de prata anteriormente, houve um aumento no 

valor dessas esculturas. 

 Depois da mudança: 

 

Escultura de uma Raposa: 

Uma escultura delicadamente esculpida de uma raposa. 

O alvo esculpido é uma raposa que pode frequentemente ser vista fora da Cidadela de Serabourg. 

As pessoas comuns podem não saber, mas ela foi feita pelo escultor Weed do Continente de 
Versalhes. 

Uma escultura criada em seus primeiros anos como um escultor, ela parece ser bastante valiosa 
entre os entusiastas à procura de trabalhos artesanais deste escultor famoso. 

Ela é feita de madeira que pode ser encontrada facilmente em uma floresta. 

Apesar da idade do trabalho, ela manteve uma aparência vívida já que foi bem cuidada. 

Durabilidade: 9/10 

Valor Artístico: Parece ter um valor colecionável considerável. 

Opções: 

Você pode usá-la como um presente em troca de um favor 
muito grande. 

A intimidade também será aumentada. 

+2 pontos de Charme. 

 



 Essa não foi uma grande mudança, mas as esculturas de Weed eram cobiçadas pelos 

colecionadores. Os preços delas nas lojas triplicaram e os pedidos da Guilda dos Escultores para 

encomendar uma escultura de Weed multiplicaram. 

 “O quanto você sabe sobre o aventureiro Weed? Há um trabalho que eu gostaria que ele 

fizesse… você não é confiável o suficiente”. 

 “Os riscos são altos, mas… eu colocarei minhas esperanças em Weed como um verdadeiro 

e grande aventureiro”. 

 “Os Chaos Warriors são uma tribo muito forte. Você precisa ser um guerreiro de grande 

coragem para lutar contra eles”. 

 “No Norte, o grande Lorde de Morata completou com sucesso aquela expedição. As pessoas 

nessa área estão contentes de poder seguir tal lorde corajoso. Nós também nos preocupamos 

menos com as ameaças dos monstros”. 

 Cavaleiros, soldados e residentes estavam todos falando sobre como eles se sentiam sobre 

Weed. 

 Até mesmo os bêbados da cidade falariam sobre isso. 

 “Hic! Não há mais bebida alcóolica sobrando. Eu quero beber mais… mas eu não tenho 

dinheiro. Quando eu chegar em casa… minha mulher irá perguntar o-onde… onde o dinheiro está… 

é hoje que eu vou ter que dormir do lado de fora. Embora, eu certamente daria minha bebida para 

ouvir as histórias do Weed…” 

 Os louvores por Weed alcançaram novas alturas por completar a primeira missão de grau 

de dificuldade ‘S’ e isso apenas inflamou seus inimigos. Drinfeld, Griffith e outros usuários da Guilda 

Hermes estavam queimando com motivação para matar Weed. 

 “Weed… ele deve morrer pelas nossas mãos”. 

 “Weed e aqueles companheiros dele não sairão de Las Phalanx vivos”. 

 “Aquela vaca… não será apenas morta, ela também será transformada em uma maravilhosa 

sopa de costela de carne bovina”. 

 

*** 

 

 O carrinho de ferro de mineração finalmente parou, entregando Weed e Yellowy, de alguma 

forma, sãos e salvos na área de mineração! 

 *Ting!* 

 

Área de Escavação: 

Um escultor chegou na área de escavação de minério da mina. 

Recompensas: 

Fama aumentou em 460 pontos. 

Por uma semana, o consumo de estamina será ligeiramente 
reduzido durante a mineração. 

 

 “fhu fhu fhu”. 

 Weed tinha um sorriso em seus lábios. Ele não era forçado a mantê-la e poderia vender a 

terra dessa área de mineração já que era um lugar espaçoso. 

 “Minha previsão estava certa”. 



 No mapa deste lugar tinha ‘mina’ em seu nome, portanto era uma possibilidade que eles 

poderiam minerar lá e não caçar monstros ou receber missões adicionais. 

 Este era o tipo de momento onde você diria: 

 “Velocidade máxima à frente, enrole as suas mangas e peguem ela. Ela não será escavada 

por si própria!” 

 Você poderia facilmente dizer que o escultor anterior tinha cavado minério por todo o lugar 

aqui. 

 Para um trabalho como este Weed considerou necessário empregar Yellowy como um 

animal de carga. 

 

Você adquiriu o minério: Feldspato (NT = Nota barafael: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feldspato - rochas cristalizadas a partir do magma) 

A superfície lisa produzirá uma escultura de pedra luxuosa. 

 

 “Tudo bem Yellowy, isto é para você”. 

 

Você adquiriu o minério: Moonstone (NT = Nota barafael: Pedra Lunar – apesar do nome 

não é um meteorito da Lua, mas sim um minério; é chamada desse jeito porque os 

romanos acreditavam que a formação delas se devia a solidificação dos raios lunares - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moonstone_(gemstone))    

Ela emitirá uma fragrância nas noites de luar. Se você colocar uma escultura feita a 

partir dessa pedra em uma lagoa isolada, fadas, borboletas e vaga-lumes serão atraídos 

por ela. 

 

 “Yellowy, carregue isso”. 

 

Você adquiriu o minério: Malaquita (NT = Nota barafael: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Malaquita). 

Este é um material popular de esculpir, a demanda torna uma boa escolha para 

permutar com lojas de fornecimento de esculturas ou você pode vendê-la por uma boa 

quantidade de ouro. 

 

 É claro que usar dinheiro era quase o mesmo que permutar. 

 “Yellowy, guarde isso com cuidado”. 

 Os minerais foram limpos e todos entraram dentro da mochila de Yellowy. 

 

*** 

 

 Na parede da mina, um escultor anterior havia esculpido essas palavras: 

 

As esculturas do continente estão em declínio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feldspato
https://en.wikipedia.org/wiki/Moonstone_(gemstone)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malaquita


Novos materiais e novas técnicas são necessários para desafiar e superar esta 

decadência. 

Criar novas esculturas feitas de Hélio trará de volta a grande honra que os escultores 

uma vez mantinham. 

A lenda do Hélio é realmente verdadeira? 

Ou é apenas um mito produzido pelo homem e pela ganância? 

O Hélio, que é uma fonte infinita de mana, poderia realmente ser usado em uma 

escultura? 

Cave, cave infinita e constantemente. 

Aqui o tempo parece não ter medida e você apenas envelhece. 

Agora as nossas canções não mais nos motivam. 

Por que a busca da arte é uma coisa tão tola? 

Algo foi descoberto por minha picareta. 

Eu estava esperando Hélio... mas era uma pedra. 

Que diabos… quantas rochas eu minerei? 

Eu acho que vir até aqui se tornou sem sentido… 

 

 Estas palavras estavam preenchidas com remorso.  

 Não havia esculturas feitas de Hélio, mas havia alguns itens muito raros feitos com 

habilidades em ferraria. 

 No continente, vários itens como espadas, armaduras, relíquias sagradas e certas pedras 

sagradas feitas com Hélio eram capazes de emitir mana infinitamente. O valor de tais coisas era 

enorme. 

 A menos que o item esteja completamente quebrado ou esmagado, ele produzirá mana 

infinitamente. 

 O antigo legado do Hélio também foi pensado estar, de alguma forma, ligado ao poder dos 

Dragões. Os Dragões anciões eram conhecidos por terem Hélio acumulado. 

 Weed tinha certeza de que o Hélio estava lá. 

 “Ele apenas precisa de um trabalhador de construção como eu para fazer essa história se 

tornar realidade!” 

 Não é difícil de cavar, é achar o minério que é difícil. 

 “É tipo uma caçada a um dragão, você não pode apenas pedir para um dragão aparecer. 

Minerar Hélio é mais complexo do que isso”. 

 É como ir a um jantar de casamento e você, de alguma forma, ainda chegar em casa 

morrendo de fome, numa situação em que não haja nada em casa para comer além de vales-

refeições. Weed não podia sequer imaginar as coisas funcionando desta forma, uma vez que isso 

contradiz as leis da natureza! 

 Sopa de osso de boi, costeletas empanadas ou um vasto buffet frio, o senso comum básico 

diria para qualquer um ao menos forneceria bebidas e uma refeição saudável para o convidado que 

participaria de seu casamento. 

 “Vamos dar uma olhada no que os outros caras desenterraram”. 

 Weed assumiu que o escultor poderia ter deixado algo importante e estava procurando por 

isso. Havia um saco de madeira podre com extremidades sem corte cujo uso parecia questionável. 

 “Para este trabalho eu precisarei de uma ferramenta...” 



 Weed, usando as suas habilidades em ferraria criou uma picareta com uma mistura de aço 

e uma pequena quantidade de Mithril. Ele estava usando materiais de alta qualidade, mas isso 

poderia ser recuperado ao apenas derretê-los novamente, de modo que não houve perda. 

 *Klang! Klang! Klang!* 

 A escavação de Weed era de alto nível e incontáveis horas se passaram. 

 Ele tinha estado cavando o solo por pelo menos um dia, mas não havia nenhum Hélio. 

 

Você obteve minério de ferro de 2ª classe. 

Você obteve uma pequena quantidade de minério de cobre. 

 

 Às vezes, encontrar alguns minerais era o único consolo. 

 *Ting!* 

 

Habilidade obtida devido a tarefas repetitivas: 

Mineração Nível Iniciante 1(0%): Uma habilidade de mineiro. 

A habilidade necessária para cavar em solos de minas. 

Aumenta levemente a eficácia das picaretas e das pás. 

Força e perseverança aumentarão à medida que a habilidade cresce. 

Se você achar minerais de alta qualidade, a sua sorte e fama aumentarão. 

 

 “Merda!” 

 Weed, enquanto continuava a usar a picareta, estava refletindo e sentindo-se cheio de raiva 

por ser tão estúpido. 

 Havia uma enorme variedade de maneiras de aumentar as estatísticas de habilidades com 

trabalhos pesados. Cavar no chão lhe permitia ganhar a habilidade de mineração, contudo ele 

deveria ter subido de nível nela há muito tempo. 

 “Ainda me falta muito”. 

 Weed foi pego desprevenido por esse momento e seu coração sentiu-se desanimado... 

assim sendo ele só precisava trabalhar mais duro. Ele poderia fazer uma escultura para aumentar 

as suas estatísticas para o dia, mas elas apenas subiriam uma vez. 

 “Se eu apenas tivesse alguns meses para minerar para fora da terra o que eu desejo…” 

 Com tanto tempo, mesmo as suas baixas habilidades de mineração se tornariam úteis! 

 Minerais, a propósito, são consumidos por escultores e ferreiros. Ambas as profissões 

precisam experimentar a mineração pelo menos uma vez. 

 Depois que a habilidade foi gerada, Weed tinha aumentado ela um pouco. Ela reduziu 

ligeiramente o consumo da estamina, enquanto também ampliou o alcance que a picareta poderia 

cavar. 

 Todavia, esta era uma mina grande, de modo que com apenas esse tanto de habilidade se 

tornaria muito cansativo. 

 “Eu acho que eu deveria melhorar um pouco a eficiência”. 

 Weed fez um arado para o Yellowy com o Mithril restante. 



 “É tudo sobre as pessoas próximas a você. Com o meu suporte você pode comer bastante, 

mas você não pode apenas comer de graça. Se você trabalhar diligentemente você ganhará duas 

moedas de cobre por dia”. (NT = Nota barafael: olha o trabalho escravo aí) 

 Alimentos... pelo bem da comida Yellowy permitiu que Weed se aproveitasse dele. 

 “Mestre cuida tão bem de mim. Você não me usa em uma fazenda de verdade e não fura o 

meu nariz”. 

 Utilizar subornos era a maneira certa de usar Yellowy para aumentar a eficiência da 

operação. Entretanto, as áreas de mineração eram vastas o suficiente para construir prédios de 

apartamentos. 

 “Mesmo assim, os seres humanos têm limitações”. 

 Tinha sido um longo tempo desde que Weed fez uma estátua do Orc Karichwi. O 

incomparável rosto feio permaneceu o mesmo, mas ele havia crescido em aspectos importantes. 

Seus ombros robustos e musculosos e pernas fortes estavam, pelo menos, 50% maiores. 

 “Sculpture Transformation!” (NT = Nota Antonio: Transformação Escultural) 

 O Orc tem uma grande quantidade de músculos para o trabalho e é por isso que ele queria 

se transformar. 

 “Vamos tentar! Chwiik!” 

 Na forma de um morto-vivo, havia duas vantagens: estamina infinita e não precisar comer. 

No entanto, quando se trata de força, os Orcs eram melhores. 

 O ponto principal de um Orc era a sua força superior. Como um clã eles eram ignorantes e 

avançavam cegamente apenas pelo instinto. Quando transformado em um membro de uma tribo 

tão bárbara, Weed não seria capaz de tirar proveito de muitas habilidades. 

 Todavia, os níveis de força quando usando o Orc Karichwi permitiu com que a mineração se 

tornasse muito mais efetiva. Assim, ele estava melhor usando essa forma já que procurava 

constantemente por Hélio. 

 “Eu apenas terei que ter esperança e comerei muito mais comida”. 

 Os Orcs não estavam apenas querendo comer mais cedo, já que eles consumiam 

drasticamente a estamina, eles tinham que comer constantemente. Desde que ele não podia 

realmente comer o Yellowy (NT = Nota Antonio: Sério mesmo que ele cogitou essa ideia? 

Huahuahua; Nota barafael: Weed é doente, ele já foi para a mina lambendo os lábios quando ele 

escolheu o Yellowy), ele teria que encontrar outras maneiras de se manter dentro de limites 

razoáveis. 

 Devido ao tamanho do novo corpo de Weed, ele sentiu que, embora a sua cabeça estivesse 

menor, a sua escavação melhorou. Ele era definitivamente capaz de usar muito mais poder ao bater 

na terra. Weed foi capaz de reunir um monte de minério. 

 *Ting!* 

 

Habilidade de Mineração alcançou o nível iniciante 2. 

Quando usar picaretas e pás para mirar em lacunas nas rochas, o consumo de estamina 

é diminuído e você será capaz de aumentar a velocidade das operações de mineração. 

Os atributos Perseverança e Sorte aumentaram. 

 

 A proficiência da habilidade estava aumentando em uma velocidade muito rápida. 

 Uma vez que força robusta é necessária para tarefas repetitivas, estar equipado com uma 

estamina infatigável é um dos requisitos mais importantes para um mineiro. 

 



A Habilidade de Mineração atingiu o nível iniciante 3. 

 

A Habilidade de Mineração atingiu o nível iniciante 4. 

 

 Weed não sabia quanto tempo tinha passado e cantava enquanto o seu suor escorria por 

todo o corpo. Ignorar a batida era naturalmente a chave, apenas encontrar a alegria na motivação 

para trabalhar era importante para a sua canção. 

 

“Quando você cava, dinheiro aparece, 

Comida aparece, arroz aparece. 

Quando o Hélio aparecer, ele será um jackpot (NT = Nota barafael: Sorte Grande, 

bolada, prêmio). 

Com o dinheiro, para onde ele deveria ir? 

Gastar em comidas deliciosas? É claro que não, isso é um desperdício. 

Gastar em roupas? Depois de alguns anos elas não servirão mais. 

Eu deveria guardá-lo para mim mesmo e levá-lo para o meu túmulo”. (NT = Nota 

barafael: KKKK, o senso de composição do Weed ainda é uma porcaria, mas pelo menos 

desta vez esta retratando a verdade, ele realmente é a reencarnação do Tio Patinhas) 

 

 Uma canção sobre o amor por dinheiro e sobre a economia! 

 A habilidade de mineração estava aumentando e agora era possível ver e determinar 

aproximadamente onde os minérios estavam enterrados. Se você cavar mais e encontrar melhores 

minerais, você poderia melhorar a proficiência da habilidade de mineração. Os atributos de Força e 

Perseverança de Weed também eram fenomenais e, em Las Phalanx, se você tivesse níveis 

elevados eles claramente lhe dariam uma vantagem enquanto cavasse nas minas. 

 “Nós poderíamos provavelmente cavar uma grande quantidade de minério. Se você ama o 

dinheiro você precisa ganha-lo”. 

 Juntos, Weed e Yellowy, continuaram cavando. 

 

*** 

 

 Entre suas caçadas e aventuras em Las Phalanx, Lee Hyun teve seus exames de meio 

período na Universidade da Coréia. 

 O segundo semestre logo entrou em novembro e, junto com a queda das folhas, as férias 

de inverno estavam chegando. Ele estava ansioso com isso. 

 “As mensalidades realmente não têm sentido. Os últimos dias desapareceram tão 

rapidamente que é como se elas tivessem sido jogadas fora”. 

 Lee Hyun estava andando com a sua mochila pendurada nos ombros caídos. Embora ele 

treinasse diariamente no dojo, seus ombros caídos eram resultantes de pensar profundamente 

sobre o dinheiro. 

 Às vezes o dojo de Ahn Hyundo (NT = Nota barafael: Geomchi) era sobre uma coisa: contos 

de quando eles eram jovens. 



 “O potencial oculto que a humanidade tem é assustador. Nada é impossível se eles tiverem 

coragem de fazê-lo. Você pode literalmente sentir as células se tornando vivas uma a uma quando 

querem viver entre a fronteira da vida e da morte”. 

 Como descrever a vida em uma selva? Você teria que dizer que a vida de uma pessoa está 

sob constante ameaça a partir de animais e insetos. 

 “Olá senhor”. 

 Na Universidade da Coréia, Lee Hyun apenas precisava andar e os estudantes de Artes 

Marciais iriam cumprimenta-lo educadamente e se curvar. Mesmo os veteranos iriam se curvar 

respeitosamente, mas Lee Hyun não se sentia constrangido com isso. 

 Os discípulos, formados formalmente no grande dojo, se encontrariam uns com os outros no 

mesmo lugar. Eles estavam mostrando respeito e inclinariam suas cabeças para Lee Hyun de 

acordo com o sistema de classificação. 

 Depois que Lee Hyun tinha ido, a conversa sobre ele começaria. 

 “Ele é um dos melhores com a espada… depois que ele lhe derrotou, você não disse que 

ele era invencível?” 

 “Sem essa, não fale sobre isso. No começo eu pensei que ganharia e, em seguida, pensei 

que iria morrer por nenhuma razão no final. A única razão pela qual eu não morri foi porque ele 

simplesmente escolheu não concluir o golpe para me finalizar. Eu ouvi que os outros tiveram o pior 

tirado deles e desde então todos eles congelaram. Há uma boa razão para ele aprender diretamente 

com o mestre, você sabe”. 

 Mesmo que ele fosse um estudante regular, o nome de Lee Hyun estava se tornando 

famoso. 

 “Eu ouvi dizer que ele saltou de aviões e atravessou desertos no verão passado”. 

 Entre os alunos havia aqueles que eram singulares e que gostavam de esportes radicais e 

eles foram os que estavam espalhando os rumores sobre a viagem de Lee Hyun para a Europa. 

Também foi difícil esconder o fato de que em certo ponto ele era bem conhecido na internet como 

o “Cavaleiro da Princesa”. 

 ‘Fiquem quietos. Eu quero receber uma bolsa de estudo’. 

 Lee Hyun suspirou com raiva e deixou para lá. 

 Por que a universidade era tão rígida a respeito de uma frequência escolar perfeita? Essa 

seria uma boa pergunta. Lee Hyun estava apenas esperando o tempo passar e depois da faculdade 

iria para casa rapidamente. Contudo, ele estava preso lá ouvindo a palestra de um professor. 

 Ele estava sentado lá com um brilho em seus olhos. 

 A chave para todas as aulas era entender que você precisava chegar cedo e se sentar na 

frente da sala com um rosto de ‘eu quero mais’. Essa atitude básica é o que fará você conseguir 

créditos para bolsas de estudo e quem sabe o que mais. 

 Debaixo da concha falsa de Lee Hyun estava o fato de que ele realmente não estudava 

muito na escola. Ele acreditava em estudar à sua maneira, não do jeito que o mundo acreditava que 

você precisava. 

 Ele precisava da maior parte do seu tempo para fazer dinheiro. Ele provavelmente precisará 

abandonar a faculdade em algum momento de qualquer forma. 

 No entanto, várias das palestras da universidade tinham um conteúdo internacional útil. A 

viagem durante o verão, quando ele foi para a África e Europa, abriu seus olhos para a pobreza no 

mundo. Mesmo uma criança de um ano de idade deveria estar pensando em dinheiro e nas 

maneiras de que como ele precisará investi-lo. 

 Depois da aula começar, Seoyoon lhe passou uma nota. 

 



Você gostaria de tomar café depois da aula comigo essa noite? (NT = Nota barafael: 

estou gostando, Seoyoon está ficando agressiva) 

 

 É claro que, para Lee Hyun, esta nota era extremamente problemática. 

 Ele queria chegar em casa cedo e jogar Royal Road. Alguns dias eram necessários para 

que o corpo se acostumasse com a sensação da picareta. Ele precisava de tempo para cavar e 

coletar minerais e não tinha tempo a ceder para tomar café e comer com uma mulher. (NT= Nota 

Antonio: É tudo questão de prioridades… U.U; Nota barafael: Esse cara é um imbecil) 

 Esses eram os padrões completamente depravados de Lee Hyun. Ele não se importava com 

as mulheres ou com as atividades extracurriculares. 

 ‘Eu realmente não tenho certeza do porquê eu estou sendo convidado a encher minha 

barriga de café’. 

 Isso não era normal, mas com as habilidades de corte da espada de Seoyoon você 

realmente deveria permitir até mesmo os pedidos difíceis. 

 ‘Ela mataria eles?… é esse tipo de negócio? O Golden Bird (NT = Nota barafael: Pássaro 

Dourado) e a Eunsae (NT = Nota barafael: Pássaro Prateado) devem ser usados como reféns… ou 

talvez eles estejam esperando para me emboscar se eu não consentir?’ 

 Seoyoon falava principalmente por notas e, mesmo se eles se encontrarem na vida real, ela 

ainda daria a Lee Hyun notas escritas a mão. Ela deu a ele outra nota. 

 

Eu quero o chá Job’s Tears (NT = Nota barafael: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Job's_tears - É um tipo de chá de uma planta nativa do 

sudeste asiático; A planta também é nativa na América do Sul e no Brasil é chamada de 

“Lágrima de Nossa Senhora”, acredita-se que tenha efeitos medicinais). 

 

 Depois da palestra, Lee Hyun chamou a atenção de Seoyoon e se dirigiu para as máquinas 

de venda automática. 

 “Esse chá é 300 won (NT = Nota barafael: U$ 0,27 – cotação de novembro de 2016), onde 

eu coloco os 300 won, aqui?” 

 O local estava cheio com muitos estudantes colocando moedas para conseguir café. Quando 

ele tentou pegar as suas moedas, Seoyoon tomou a iniciativa, agarrou seu colarinho e o puxou. 

 “O que? Eles têm o chá Job’s Tears, você não quer ele agora?” 

 Lee Hyun levantou a sua cabeça, consciente dos olhares fixos dos outros alunos enquanto 

ele ainda estava sendo puxado por seu colarinho. Isso significava que ela queria beber em algum 

outro lugar. 

 “Não me diga, você não quer isso agora?” 

 Ele examinou os padrões de gasto de Seoyoon e adivinhou. Isto significa um lugar que fosse 

bem decorado, adequado para um bate-papo e com uma atmosfera melhor! 

 Adivinhando os hábitos de consumo de Seoyoon, esta era uma mensagem clara para seguir 

em frente. Esta era uma maneira hábil de levá-lo para outro lugar. Um que seria bom para uma 

conversa e com uma atmosfera agradável... algum tipo de lugar caro! (NT= Nota Antonio: É uma 

cilada Bino!) 

 “Não me diga... uma cafeteria?” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Job's_tears


 Lee Hyun não entendia o porquê as pessoas iam à cafeteria. Gastar cerca de 3.000 won (NT 

= Nota barafael: U$ 2,70 – cotação de novembro de 2016) por um café era apenas jogar o seu 

dinheiro fora. 

 ‘Não vale a pena beber café... assim como não vale a pena beber uma cerveja com muita 

espuma. Eu não tenho um nariz como o de um cão, então eu não aprecio o cheiro. Quando eu me 

acostumei a beber café eu precisava de, pelo menos, três colheres de açúcar’. 

 Só de pensar nisso o deixou irritado, Lee Hyun não queria pagar o preço de um café caro. 

Sua vida diária estava melhor agora, mas apenas 2~3 anos atrás ele sequer tinha dinheiro suficiente 

para comprar arroz. Assim, Lee Hyun ficou na frente das máquinas de venda automática apesar do 

fato de que Seoyoon ainda estava segurando seu colarinho. 

 Seoyoon tirou a sua carteira. Havia dinheiro e cartões de crédito dentro! 

 “O que? Você está pagando?” 

 Seoyoon concordou. 

 Como Seoyoon estava claramente no comando de onde eles estavam indo, Lee Hyun 

balançou a sua cabeça e a seguiu. 

 “As pessoas deveriam acrescentar alguma cultura à vida delas. Enfim, agora eu estou 

começando a sentir vontade de beber um café nesse tipo de lugar”. (NT = Nota barafael: kkkkk mas 

que belo filho...., agora que não é você que paga, você quer ir?) 

 

*** 

 

 Seoyoon deu uma nota escrita para o taxista para o destino. Eles pegaram um táxi que os 

levou ao pé de uma colina de um hotel cinco estrelas, onde a vista era muito boa, um lugar famoso. 

Aqui também a lacuna entre os ricos e pobres foi deixada clara para Lee Hyun. No hotel havia um 

espaço para uma cafeteria e um cinema. 

 “Eu posso entender o porquê as pessoas vêm até aqui para beber café”. 

 É claro, se você estivesse comendo ao ar livre, era especialmente esplêndido se você estiver 

comendo no convés de um navio. Para o café também ter uma boa atmosfera é melhor apreciá-lo 

este tanto! 

 “Meu estômago está morrendo de fome. Se você ficar com fome por alguns dias, tudo o que 

você comer será delicioso”. 

 Lee Hyun murmurou algumas palavras, mas sentou-se na cadeira da cafeteria. A vista a 

partir da janela deixou passar a imagem de um rio com uma ponte nas proximidades, as luzes dos 

carros e da rodovia cintilavam no crepúsculo noturno. Um garçom colocou um cardápio sobre a 

mesa. 

 “Vocês estão prontos para fazer o pedido?” 

 Lee Hyun, que estava esperando algo para beber, congelou depois de ler o que estava 

escrito no cardápio. 

 

Cardápio: 

Café Americano: 
13.000 won (NT = Nota barafael: U$ 11,70 – Cotação de 

novembro de 2016). 

Café com Avelã: 13.000 won. 

Café Expresso: 13.000 won. 



  

Chá de Ervas: 
14.000 won (NT = Nota barafael: U$ 12,60 – Cotação de 

novembro de 2016). 

Chá Gelado: 14.000 won. 

Coca-Cola: 
8.000 won (NT = Nota barafael: U$ 7,20 – Cotação de 

novembro de 2016). 

  

Suco de Fruta: 
15.000 won (NT = Nota barafael: U$ 13,50 – Cotação de 

novembro de 2016). 

Coquetel: 
19.000 won (NT = Nota barafael: U$ 17,10 – Cotação de 

novembro de 2016). 

  

Imposto: 10% 

Taxa de Serviço: 10% 

 

 “Keoeok!” 

 Impostos e taxas de serviços não estavam incluídos no preço listado, o preço oficial para 

uma xícara de café era mais de 13.000 won. Uma fatia de bolo com geleia de morango tinha um 

preço de mais de dez mil won (NT = Nota barafael: U$ 10,00 – cotação de novembro de 2016) e as 

bebidas alcoólicas fortes também tinham preços desde centenas de milhares até mesmo superiores 

a um milhão de won (NT = Nota barafael: U$ 900,00 – cotação de novembro de 2016). 

 Uma pequena refeição para uma pessoa custava cerca de 30.000 a 50.000 won (NT = Nota 

barafael: U$ 27,00 e U$ 45,00, respectivamente, cotação de novembro de 2016). Uma garrafa de 

água mineral custava 6.000 won (NT = Nota barafael: U$ 5,40 – cotação de novembro de 2016). É 

claro que isso era excluindo o imposto e a taxa de serviço. Lee Hyun estava rapidamente ganhando 

o maior respeito pelos ricos. As pessoas que jantavam em tais lugares claramente não eram seres 

humanos comuns. 

 Lee Hyun fez seu pedido enquanto olhava para o cardápio: 

 “Um Americano e coloque um ovo nele”. (NT = Nota barafael: kkkkkkkk, como assim?) 

 “Me desculpe?” 

 “Eu quero um ovo junto”. 

 Um café caro que não faz nada para te encher era injusto. 

 Seoyoon apontou com seu dedo para o registro no cardápio e pediu um conjunto 

compreendendo café e waffles sem falar. O cheiro quente e rico de café preenchia o ar e uma 

música ambiente agradável e suave tocava no fundo. Este era o momento perfeito que Seoyoon 

queria explorar. 

 Já que havia pessoas ao redor, Seoyoon achou difícil falar. Ela realmente queria conversar 

com Lee Hyun. Ao longo do tempo ela tinha aprendido a se adaptar e estava confortável com ele. 

 Uma atitude com um olhar nos olhos realmente não transmitia o suficiente e isso era 

frustrante. Devido às refeições frequentes que eram cozidas para ela em Royal Road ela conseguia 

encontrar formas de ser expressiva. 



 Quando ela estava com fome no final de uma batalha difícil, Lee Hyun lhe daria refeições 

especiais, uma vez que ele sabia quais eram seus pratos favoritos. Ele lhe daria as partes deliciosas 

e suaves da carne assada para comer. 

 Em uma luta, ele assumiria a liderança já que a sua defesa era alta. Era difícil entender a 

cordialidade daquele homem e Seoyoon queria dar um passo adiante e forjar um diálogo com Lee 

Hyun. 

 Ela abriu a sua boca e falou com uma voz encantadora: 

 “Ei, você quer que eu lhe diga como eles estão agora?” 

 “Não quero”. (NT = Nota barafael: “.....”) 

 “Half Sauce Half Fried (NT = Nota barafael: Metade Molho, Metade Frita) e as outras 

galinhas?” 

 “Você ainda não as comeu?” (NT = Nota barafael: imbecil) 

 “Os ovos quebraram e nasceram pintinhos”. 

 “Uma boa panela de barro com sopa de frango com ginseng (NT = Nota barafael: é uma raiz 

usada como erva medicinal – https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginseng)”. 

 A conversa estava correndo em linhas completamente separadas. 
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